SUBA E TOME O CONTROLO
DE UMA RETROESCAVADORA CAT®
VEJA COMO OS JOYSTICKS ESTÃO MONTADOS NO ASSENTO

MÁXIMA COMODIDADE
E CONTROLO TOTAL
OS JOYSTICKS ELECTRO-HIDRÁULICOS
CAT® MONTADOS NO PRÓPRIO ASSENTO
SÃO FÁCEIS, SEGUROS E CÓMODOS
DE UTILIZAR.
Escolha a sua posição de direção e defina as suas
próprias velocidades. O controlo está nas suas mãos.
Estes joysticks oferecem:
Segurança e fiabilidade
Sistema hidráulico e velocidade de resposta ajustáveis
Maior conforto: os joysticks movem-se consigo.
Menos mangueiras e menos aquecimento na cabine
Mais amplitude, mais espaço para as pernas
e para armazenamento
Design ajustável e ergonómico
Materiais duradouros e resistentes
Escolha uma retroescavadora Cat 432 ou 444
para aproveitar os benefícios destes joysticks
Como dizem os operadores, quando os experimenta,
já não quer mudar!

A NOVA COLOCAÇÃO DE ALAVANCAS
DE TIPO JOYSTICK?
PARA OS OPERADORES
“PARECE-NOS FANTÁSTICA”!
BOB COTNER, PROPRIETÁRIO DA
SOLID ROCK EXCAVATION (EE.UU.)

“A MAIOR VANTAGEM SÃO AS ALAVANCAS
INTEGRADAS TIPO JOYSTICK, PODES TRABALHAR
COM O ASSENTO PARCIALMENTE VIRADO.
A VISIBILIDADE DOS ACESSORIOS DA
RETROESCAVADORA É EXCELENTE”
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JAKUB PRZYBYLA, COLABORADOR PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT DROGOWYCH (POLÓNIA)

RETROESCAVADORAS

GUIA DE
FUNCIONAMENTO
OS JOYSTICKS MONTADOS NO ASSENTO
MELHORAM O CONFORTO, O DESEMPENHO
E A VISIBILIDADE. PODE OPERAR A
RETROESCAVADORA, A PÁ OU AMBOS,
EM QUALQUER POSIÇÃO DO ASSENTO
ASSENTO DE FRENTE PARA A LÂMINA
Economize tempo e melhore o conforto
quando realizar deslocações

Pode manusear perfeitamente a pá usando o joystick
à direita. O da esquerda está desativado. No entanto,
se pressionar o botão "dual mode" e pressionar o gatilho
no joystick esquerdo, terá o controlo total da escavadora.
Isto é útil para posicionar a retroescavadora ao conduzir
ou nas deslocações pelo local da obra.

ASSENTO ORIENTADO PARA
A ESCAVADORA
Poupe tempo e torne a reorientação
da máquina mais confortável
Pode operar a escavadora quando o assento estiver
voltado para a parte traseira da máquina. Pressione
e segure o ativador da alavanca do joystick à esquerda
para ativar o modo duplo. Desta forma pode controlar
o balde com a mão direita e a lança com a esquerda.

ESCOLHA A SUA POSIÇÃO
E DESFRUTE DO TRABALHO
EM 180 GRAUS
Posicione o assento entre a pá e a escavadora para
maior conforto e visibilidade ao limpar valas,
cavar trincheiras ou carregar um camião lateralmente.
Pode optar por ter controlo total da escavadora ou
ativar o modo duplo pressionando e segurando a
alavanca tipo joystick que ativa a pá à esquerda

NOVIDADE: MODO DUAL: A COMODIDADE
DE TOCAR EM APENAS UM BOTÃO

Escolha o modo dual e aproveite o melhor controlo,
segurança, conforto e visibilidade. Agora você tem o total
controlo dos acessórios quando seu assento está voltado.

RETROPALAS

UMA MÁQUINA PERSONALIZÁVEL
É fácil ajustar a resposta da máquina às suas
necessidades. Basta utilizar o ecrã
para realizar os ajustes.

TRABALHE AO SEU RITMO
Pode alterar quão rápida e responsivamente
os hidráulicos se ajustam a si, às suas competências
ou ao trabalho em mãos.
A configuração de modulação da retroescavadora
controla a velocidade do sistema hidráulico.
Ajustar a resposta da retroescavadora altera a
velocidade com a qual o sistema hidráulico responde
aos seus comandos a partir do joystick.

O SEU CONFORTO E SEGURANÇA SÃO
A NOSSA PRIORIDADE
Cada aspeto da cabine foi desenhado a pensar no seu
conforto e segurança. A suspensão pneumática ajusta-se
ao seu peso e pode escolher a posição do suporte de braço
que pretende. Pode também decidir quando mudar para
os controlos electro-hidráulicos.
Na sua cabine CAT, está sempre ao comando.

Pode ajustar ambos utilizando o novo ecrã de
visualização interativo.

Para obter mais informações sobre a nova linha de retroescavadoras,
entre em contato com a STET ou visite retroescavadoras.stet.pt.
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